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Hva har roboter på biblioteket å gjøre? Aud
Gjersdal har oppsøkt et amerikansk bibliotek som
satser på høyteknologi.
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Rettelse: I forrige utgave ble leseforskeren Anne
Mangen intervjuet. Ved en feil sto det at artikkelen
var skrevet av Aud Gjersdal. Intervjuet var imidlertid
skrevet av redaktør Embret Rognerød.

Forsiden
Streikevakter på Deichman Bjørvika 28. mai
2021. Foto: Bibliotekarforbundet Deichman
Bjørvika.

«Årets streik handler ikke om mer penger i egen lommebok, men om
å jobbe for et samfunn med dyktige, kvalifiserte ansatte som får en
konkurransedyktig lønn», skriver forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes.
3

Leder

Bibliotekaren

Bibliotekarforbundets tidsskrift

02 2021

Tema

Et nødvendig
maktmiddel
I mai gikk Bibliotekarforbundet og Unio i streik for første gang
siden 2012. «Når utdannelse ikke lønner seg, er det
et samfunnsproblem», skriver fungerende forbundsleder
Glenn Karlsen Bjerkenes.
Når dette bladet går i trykken, er Bibliotekarforbundet og Unio i konflikt i tariffområdene KS og Oslo kommune. Det er BFs første streik siden 2012 – og den første
som medlem av Unio. Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det vil si at det
kun er lønnen det forhandles om, ikke tariffavtalen i sin helhet. Bibliotekarforbundet
og Unio krever en klar reallønnsvekst for våre medlemmer etter et 2020 der både
industrien og det private næringsliv fikk høyere lønnsvekst enn oss.
Bibliotekarforbundet og Unio har en klar forventning om at man ikke skal sakke
akterut i lønn som arbeidstaker i det offentlige, og at vi trenger dyktig, kvalifisert
personale i offentlig sektor for å opprettholde et godt tilbud. Dette er ikke en selvfølge, en konkurransedyktig lønn er viktig for å rekruttere flinke folk og for å beholde
de vi allerede har.
Den svenske hovedorganisasjonen Saco, som organiserer 700 000 medlemmer
med høyere utdanning, utarbeidet en rapport om livslønn i 2020. Livslønn tar for
seg lønnsutbytte gjennom et helt arbeidsliv og tar blant annet hensyn til inntektstap i
årene som student. Svenske Biblioteksbladet har analysert resultatene 1 . Rapporten
viser at livslønnen for personer som har utdannet seg innen bibliotek- og informasjonsvitenskap er 10 prosent lavere sammenliknet med de som gikk rett i jobb etter
videregående skole. Statistikk for livslønn i Norge er ikke like oppdatert, men i 2010
viser en SSB-rapport at sammenliknbare, kvinnedominerte yrker som førskolelærer
tjente opptil 20 prosent mindre enn personer med kun allmennfaglig utdanning fra
videregående skole i løpet av arbeidslivet 2.
Det er flere tendenser i samfunnsutviklingen som bør bekymre flere enn Unio. Aftenposten skrev i 2019 om NAVs bedriftsundersøkelse 3 , som viser at Norge mangler
5600 sykepleiere. Til sammenlikning manglet det i 2004 650 sykepleiere. SSB
skriver i en rapport at det kan mangle hele 28 000 sykepleiere i år 2035 4 . I en
rapport utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsforbundet høsten 2020, svarte 53
prosent av de spurte lærerne at de hadde søkt eller vurdert å søke på jobb et annet
sted enn i skolen i de to siste årene5.

4
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«Det er viktig at fagforeningene står
sammen og jobber for en konkurransedyktig lønn for alle offentlig ansatte
med høyere utdanning. I dag mangler
det sykepleiere og lærere, i morgen kan
det mangle bibliotekarer.»

Tekst: Glenn Karlsen Bjerkenes
Over: Streikende utenfor Sølvberget bibliotek i Stavanger.
231 av BFs medlemmer var i streik da denne utgaven gikk i
trykken. Foto: Innsendt av Christian Tønnessen.

Forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes
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modell der én sektor forhandler lønn først, så skal de
andre sektorene følge dette resultatet (frontfagsmodellen). Denne modellen fungerer bare når alle er tro
mot denne modellen, men faller igjennom når noen er
tro, mens andre ikke er det. Det var det som skjedde i
fjor, da det offentlige var tro mot frontfagsmodellen og
fikk dårligere lønnsutvikling enn de andre sektorene.
Når dette ikke rettes opp i påfølgende lønnsoppgjør,
fører det til en negativ lønnsutvikling for våre yrker
sammenliknet med andre. Lønnsutviklingen og lønnsstatus legges merke til hos de som skal utdanne seg
og velge yrker, og vil på sikt trolig føre til færre søkere
til utdanningene.
Denne utviklingen må tas på alvor fra arbeidstakersiden, uten at vi ser at noe bli gjort. Derfor er det
viktig at fagforeningene står sammen og jobber for
en konkurransedyktig lønn for alle offentlig ansatte
med høyere utdanning. I dag mangler det sykepleiere og lærere, i morgen kan det mangle bibliotekarer.
Hvordan kan vi forvente at noen skal velge våre yrker
når de uunnværlige yrkene i det offentlige ikke holder
følge i lønnsutviklingen? Hvorfor skal man ønske å
bli værende i jobb i det offentlige når man får stadig dårligere betalt for den viktige jobben man gjør?
Hvorfor skal man ha lyst til å utdanne seg til å jobbe i
det offentlige når man ikke vil tjene nok til å kjøpe en
vanlig bolig i flere av de største byene?

Når utdannelse ikke lønner seg, er det et samfunns
problem. Dette er ikke noe som skjer over natta. Dette
skjer gradvis, år for år, når det ikke er samsvar mellom
lønnsutviklingen for ulike yrker. I Norge har vi en lønns-

Dette er ikke utfordringer vi i Bibliotekarforbundet eller Unio kan løse egenhendig, men det er viktig at vi
tar i bruk de maktmidlene vi har og legger press på
arbeidsgiverne. De må vise at de tar denne utviklingen
på alvor med mer enn tomme ord og løfter – ikke bare
for vår egen skyld, men for samfunnet vårt. Årets streik
handler ikke om mer penger i egen lommebok, men
om å jobbe for et samfunn med dyktige, kvalifiserte
ansatte som får en konkurransedyktig lønn man kan
leve av. Jeg er glad for at Unios forbund synes dette
er en sak som er verdt å streike for.

1

https://www.biblioteksbladet.se/nyheter/olonsamt-att-utbilda-sig-till-bibliotekarie/

2

https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/forskjeller-i-livslopsinntekt-mellom-utdanningsgrupper

3

https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/K38JEe/norge-mangler-5600-sykepleiere-i-2035-kan-tallet-bli-28000

4

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/385822?_ts=16a9632c1f0

5

https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2021/handal-frykter-konsekvensene-av-koronaslitasje-hos-larerne/

6

https://eiendomnorge.no/aktuelt/blogg/sykepleierindeksen-h1-2020
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Hva er kollektiv forsikring?
Med en kollektiv forsikring er du forsikret som del av en
gruppe, der alle får samme forsikringsavtale og like vilkår.
Tekst: Roar Hagen

Mens en vanlig privat forsikring
kan tilpasses etter eget behov, er
en kollektiv forsikring mer som en
pakke med noe mer fastsatte vilkår
og forsikringssummer. Bibliotekarforbundets utvalg av forsikringer og
dekninger er allikevel så omfattende
at fleksibiliteten ivaretas.
		

En kollektiv avtale er
vanligvis fremforhandlet
av en organisasjon på
vegne av medlemmene
og har ofte svært gode
dekninger til en god pris.
Bibliotekarforbundet
har tilbud om en
rekke kollektive
medlemsforsikringer.
		

Pris på kollektive forsikringer
Prisen på en kollektiv forsikring er
som regel lik for alle medlemmene i
organisasjonen. Et unntak fra dette
er prisen på kollektiv innboforsikring.
Her kan prisen mellom medlemmer
variere en del. Bor du for eksempel
i Oslo, kan prisen være høyere enn
i resten av landet. Dette er rett og
slett fordi Oslo er et område med
høyere risiko.

Bibliotekarforbundets
kollektive forsikringer
• Obligatorisk grunnforsikring
• Livsforsikring
• Uføreforsikring
• Kritisk sykdom
• Innboforsikring
• Reiseforsikring
• Behandlingsforsikring
• Barneforsikring
• Familieulykkesforsikring
• Tannhelseforsikring
Medlemmene i Bibliotekarforbundet
vet å verdsette forsikringstilbudet!
Forbundets forsikringskontor har
tilbudt forsikringer i 3,5 år, og andelen medlemmer som foretrekker
forbundets forsikringstilbud, øker
måned etter måned.

Er du en av de som ikke har
benyttet deg av tilbudet? Da vil vi
påstå det er på tide å sjekke det
ut. Mange av medlemmene sparer
mye ved å benytte oss, sier Roar
Hagen ved Bibliotekarforbundets
forsikringskontor.
Ring oss gjerne for en hyggelig
samtale på telefon 23 11 33 17
eller send oss en e-post til
post@forsikring.bibforb.no.

Du kan også lese mer om
forsikringstilbudet på
www.bfforsikring.no

Foto: AdobeStock

Sykepleierindeksen for første halvår 2020 viste at en
singel sykepleier i Oslo bare hadde råd til å kjøpe 3
av 100 boliger i Asker, Bærum og Oslo 6 . Situasjonen
er verre for en gjennomsnittlig bibliotekar – denne
utregningen er basert på en årslønn for sykepleiere
på 575 000 kroner, mens vår lønnsundersøkelse viser
at en bibliotekar i 2021 tjener ca. 537 000.
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Sterk høstsesong

Bibliotekaren
– nå også som avatar
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I mai lanserte Unio kampanjen #deuunnværlige.
Kampanjen er utviklet i samarbeid med Dinamo og
budskapet er: Yrkene våre er uunnværlige, men dette
gjenspeiles ikke i lønnsutviklingen.

Høsten byr på blant andre tillitsvalgtkonferanse, ledersamling
og et kurs i presentasjonsteknikk. Fullstendig program kommer
først i august, men du kan melde deg på allerede nå.
Les mer på bibforb.no!

Bibliotekarene har fått en egen avatar, som over 6000
personer har likt, delt eller kommentert på Facebook.
Del gjerne du også!

Se til Västerås?
Foto: Cicero

Fridykking fra
Nasjonalbiblioteket

Flere vil bli bibliotekar

Pandemien har gjort at mange bibliotek har måttet
stenge helt eller delvis det siste året.
Nasjonalbiblioteket har laget en kampanje for å
lokke folk tilbake til bibliotekene.
Kampanjen er utformet av designbyrået
Superultraplus og består av tre, store plakater med
forskjellige motiver. I tillegg er motivene tilpasset
bruk i sosiale medier og på nettsider. På den måten
er budskapet synlig både i og utenfor biblioteket.
Kampanjen ledsages av egne tekster, der dere ønskes
velkommen tilbake til biblioteket.

Det er en solid økning i antallet søkere med
bibliotekutdanning som sitt førstevalg, viser
årets tall fra Samordna opptak.

Det bærekraftige biblioteket
Hvordan kan bibliotek bidra til økt bærekraft? En ny rapport fra
CICERO – Senter for klimaforskning viser at deling og utlån på
biblioteket nettopp kan spille en svært viktig rolle. Utlånsordninger
kan dempe forbruk og bidra til økt deltagelse i fritidsaktiviteter,
fastlås det i rapporten, som er publisert på Ciceros nettsider.
Over: Deling er et viktig bærekraftbidrag. Her fra BUA Oppegård, der man
kan låne «utstyr til vintersport, sommeraktiviteter, friluftsliv, verktøy, spill,
selskapsutstyr og mye mer». BUA Oppegård drives av Framtiden i våre
hender i Oppegård i samarbeid med Nordre Follo bibliotek – avdeling Kolben.
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I mai offentliggjorde Samordna opptak søkertallene
til høyere utdanning i år. De viser rekordhøy søking til
universiteter og høyskoler. Også for de fem utdanningstilbudene innen bibliotekfag i Norge er årets
søkertall positive: Totalt har 474 søkere satt opp en
av disse utdanningene som sitt førstevalg – mot 395
i fjor.
Den største bibliotekutdanningen er bachelorgraden i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved
OsloMet med 120 studieplasser. 195 søkere har i år
satt opp denne utdanningen som sitt førstevalg. I fjor
var antallet 157.

Er det tydelig nok hvilken rolle bibliotekene skal ha i
en krise som den vi nå har opplevd under koronaen? Nei, mener to svenske kulturpolitikere, som
under en debatt nylig tok til orde for nye, nasjonale
retningslinjer i nabolandet vårt.
Debatten kommer etter at Västerås kommune
har definert biblioteket som en samfunnskritisk funksjon, noe som blant annet har betydd at biblioteket
har holdt åpent i det lengste, også selv om smittesituasjonen i Sverige har vært krevende over tid.
Annicka Engblom (Moderaterna), som sitter i
kulturkomiteen i den svenske Riksdagen, mener
flere bør se til Västerås og at bibliotekene bør være
en del av sivilforsvaret.
– Vi lever allerede i dag i en gråsone med mye desinformasjon og historieforfalskninger. Den kompetansen som finnes på biblioteket, er utrolig verdifull
når vi utsettes for desinformasjon, sa Engblom
ifølge Biblioteksbladet.
I en uttalelse fra landsmøtet 2020 heter det for
øvrig at Bibliotekarforbundet vil jobbe for at bibliotekene i Norge i større grad må anses som samfunnskritiske.

Svært populært årsstudium
Størst rift om plassene er det imidlertid på årsstudiet
i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved samme
studiested. Hele 141 søkere har satt opp dette som
sitt førstevalg i år – mot 120 i fjor. Her er det kun ti
studieplasser, noe som gjør utdanningen til en av dem
med aller trangest nåløye i Norge.
Totalt er det 215 studieplasser på de fem utdanningstilbudene innen bibliotekfag i Norge. I fjor var
antallet 205.
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536 855
Dette kan BF nå – etter å ha undersøkt saken
grundig – fastslå er svaret på det store
spørsmålet: Hvor mye tjener egentlig en
bibliotekar?
Tekst: Petter Bruce Illustrasjon: Jon Are Berg

OK, vi må ta noen forbehold. Dette gjelder jo bare de som er medlemmer i BF
– og bare de som svarte på forbundets
lønnsundersøkelse, som ble gjennomført i januar i år. Og så er det gjennomsnittet av de drøyt tusen svarene vi fikk,
så det er egentlig ikke sikkert at det er
noen bibliotekar som tjener akkurat
dette i det hele tatt. Dessuten var det før
årets lønnsforhandlinger, så tallet er nok
forelda allerede …
Men saken er altså den at BF gjennomførte sin aller første lønnsundersøkelse i januar. Alle yrkesaktive
medlemmer ble bedt om å informere
forbundet om lønna si, og det kom
altså inn mer enn tusen svar. Det tilsvarer en svarprosent på over åtti, og det
er vi godt fornøyd, selv om vi hadde
ønska oss at absolutt alle svarte. En så
høy svarprosent gir oss et godt grunnlag
for å kunne gi noen nokså gode svar på
hvordan BF-medlemmenes lønn egentlig er, og det er viktig og nyttig i de
lønnsforhandlingene som vi i skrivende
stund står midt oppe i.

Hva er gjennomsnittlig årslønn
for BF-medlemmer?
Den gjennomsnittlige årslønna for
BFs yrkesaktive medlemmer er altså
ca. 537 000 kroner. Da har vi regnet
om deltid til heltid for å få sammenlignbare tall. Men gjennomsnittslønn
sier egentlig ikke så mye. Det blir mye
mer interessant om vi bryter ned tallene på mindre grupper – gode, gamle
kvinner og menn, f.eks. Da finner vi at

Oversikt over gjennomsnittlig årslønn
etter kjønn og sektor. Som figuren viser
har kvinner høyere lønn enn menn i alle
sektorer bortsett fra det private.

Figur
1: Gjennomsnittlig
årslønn
– kjønn
og sektor
Gjennomsnittlig
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– kjønn
og sektor
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Mange bibliotekarer har fått nye oppgaver. Følger lønna etter? BF håper at
lønnsundersøkelsen kan bli et nyttig verktøy for å følge utviklingen i årene framover!
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Figur
2: Gjennomsnittlig
årslønn
– bibliotektyper
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Ansatte i fylkesbiblioteket er
lønnsledende blant BFs medlemmer.
Folkebibliotek Fylkesbibliotek
Fylkesbibliotek Skolebibliotek
Skolebibliotek
Folkebibliotek
grunnsk.
grunnsk.

Skolebibliotek
Skolebibliotek
vgs.
vgs

UH-bibliotek
UH-bibliotek

Gjennomsnittslønna for ulike
aldersgrupper viser en tydelig
«aldersknekk» rundt 50 års alder.

Øvrig
Øvrig

Hvilket kapittel bør man tilhøre?
bibliotekaryrket er et av de få der kvinnene har høyere lønn enn mennene –
snittet er 539 000 for kvinner og 522 000
for menn. Som figur 1 viser, gjelder dette
i alle sektorer bortsett fra det private.
Figur 1 forteller oss også at av BF-
medlemmene i offentlig sektor tjener
ansatte i staten best, mens medlemmene
i Oslo kommune tjener dårligst. Aller
best tjener de som er ansatt i privat sektor, men de er så få at noen få med ekstra
høy lønn gjør stort utslag. Medlemmene
i andre sektorer (Spekter, Virke mm) ligger midt på treet.
Hvis vi ser på hva slags bibliotek
medlemmene jobber i, får vi figur 2.
Fylkesbibliotek er altså stedet å jobbe,
hvis du er opptatt av god lønn. Forklaringa er kanskje at fylkesbiblioekene i
stor grad rekrutterer bibliotekarer med
en del yrkeserfaring, slik at gjennomsnittsalderen er høyere.
Ja, for det er vel sånn at lønna stort
sett øker jo eldre man blir? Dette er
et område der resultatene av lønnsundersøkelsen er ganske overraskende.
Hvis man ser på gjennomsnittslønna for ulike aldersgrupper, kommer det
fram en påfallende knekk, som tydelig

peker på at medlemmene fra 50 år og
oppover ikke opplever samme lønnsutvikling som de yngre aldersgruppene,
og det gjelder særlig de kvinnelige medlemmene. Dette kan ha sammenheng
med ansiennitetssystemet i kommunal
sektor, som berører en stor gruppe «vanlige» bibliotekarer. De når toppen etter
16 år, og etter det er det ikke så mye å
hente. Det er noe BF bør ha med seg inn
i lønnsstrategien i årene som kommer.

Det er en fordel å bli plassert
i stillinger som hører hjemme i
kapittel 5 i kommunesektoren.

Figur 4:
Årslønn
– KS
kapitlene
5 etter
ansiennitet
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Figur 4 gir et ganske klart svar. For ansatte i KS-området (kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo) har det
vært et spørsmål om det lønner seg
lønnsmessig å være i kapittel 4 eller
kapittel 5 (for de uinnvidde handler
dette veldig kort om hvordan lønnsfastsettelse og lønnsforhandlinger foregår).
Undersøkelsen gir et ganske tydelig svar:
Det er en tydelig forskjell, men den
varierer med ansienniteten. På det meste
– for de med fire til fem års ansiennitet
– tjener medlemmene i kapittel 5 over
80 000 kroner mer pr. år. Dette er også
noe BF må få med i lønnsstrategien: Det
er en fordel å få folk plassert i stillingskategorier som hører hjemme i kapittel 5.
Sånn kan vi fortsette å grave i tallene
og stadig komme opp med interessante
funn. Det er ingen tvil om at dette tallmaterialet er nyttig når BF utarbeider en
ny utgave av lønnsstrategien, og det vil
også komme til nytte under lokale lønnsforhandlinger utover i året. Da vil vi ha
ferske tall å servere alle som ønsker statistikk for å underbygge lønnskravene sine.
Det er sannsynlig at BF kommer til
å foreta slike lønnsundersøkelser årlig

Gjennomsnittlig
Gjennomsnittligårslønn
årslønn––aldersgrupper
aldersgrupper
årslønn
– aldersgrupper
FigurGjennomsnittlig
3: Gjennomsnittlig
årslønn
– aldersgrupper
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framover for å sikre oppdatert statistikk til enhver tid. Da er det viktig at
svarprosenten holder seg høy. Å dele
lønnsinformasjon er praktisk solidaritet. Hva du tjener, er ikke en privatsak,
men helt nødvendig informasjon for at
Bibliotekarforbundet skal kunne gjøre
best mulig jobb for flest mulig.
Vil du vite mer om resultatene fra BFs
lønnsundersøkelse? Da kan du få en
fyldig rapport ved å henvende deg til
sekretariatet!

		

Det er en påfallende
knekk som tydelig
peker på at medlemmene
fra 50 år og oppover ikke
opplever samme
lønnsutvikling som de
yngre aldersgruppene
		

Kontorleder Petter Bruce har vært
ansvarlig for lønnsundersøkelsen.
Foto: Kristin Strøm.

Kap. 55
Kap.
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Lønnsforhandlinger

fremme et lønnskrav som ligger noe
over det man kan forvente å få. Det kan
imidlertid oppfattes useriøst av arbeidsgiver hvis man fremmer et lønnskrav
som er altfor høyt.

på telefon hvis du har behov for å drøfte
kravet ditt.

Mindrelønnsutvikling eller tilførsel av nye arbeidsoppgaver?
Hvordan lønnsutviklingen har vært for
stillingen, er også relevant. Det er lettere
å argumentere for et høyt lønnskrav dersom man kan påvise en mindrelønnsutvikling over tid i forhold til sammenliknbare stillinger. Et høyt lønnskrav
kan også knyttes til særlige forhold som
for eksempel ny kompetanse eller nye
arbeidsoppgaver. Det er også viktig å
forankre kravet i virksomhetens lønnspolitiske plan, vedtatte satsingsområder
samt eventuelle føringer fra de sentrale
partene.

Hvordan skrive krav?

Interne lønnsrelasjoner, arbeidsmarkedsforhold

Høsten betyr lokale lønnsforhandlinger for mange av våre
medlemmer. Her finner du noen gode råd til hvordan du
kan kreve bedre lønn!
		

Hvordan utformer jeg kravet?
•
•

•
•

Undersøk om arbeidsgiver benytter
eget kravskjema.
Gjennomgå og systematiser kravene
før de sendes til arbeidsgiver. Prioriter kravene og nedjuster urimelige
krav. Konferer gjerne med sekretariatet vårt.
Regn ut rammen for totalkravet ditt.
Snakk med enkeltmedlemmer for

•

å finne mer argumentasjon eller
tilleggsopplysninger.
Oversend kravene innen fastsatt frist.

Hvor mye bør jeg kreve?
Hvor mye du bør kreve, avhenger av
stillingens kompleksitet, kompetanse, arbeidsinnsats, resultater osv. Det
er viktig å gjøre seg kjent med lønnsforholdene internt i virksomheten og
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sammenlignbare stillinger eksternt. Din
lokale tillitsvalgte har rett til innsyn i
lønnsopplysninger og kan veilede deg
om hvor mye du bør kreve.
Varierende lokale og individuelle
forhold umuliggjør et fasitsvar, men
noen råd og tips er viktige å få med seg
før kravet skal skrives. Det er viktig at
man skjeler til de økonomiske rammene for forhandlingene. Man bør alltid

«Det er lurt å vite
mest mulig om
lønnsrelasjonene
internt i virksomheten
og i sammenlignbare
stillinger eksternt.»
		

Det er lurt å vite mest mulig om lønnsrelasjonene internt i virksomheten og i
sammenlignbare stillinger eksternt. Har
du som medlem en lokal tillitsvalgt, vil
vedkommende ha rett til innsyn i lønnsopplysninger, og han/hun kan veilede
deg med hensyn til hvor mye du bør
kreve.

Ta kontakt med BF!
Møt gjerne opp på BFs avspark-arrangementer i regi av distriktslagene når
disse avholdes tidlig på høsten. Her gis
det god og konkret informasjon om
forhandlinger. Du kan også ta kontakt
med distriktslaget eller BFs sekretariat
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Bruke eget kravskjema?
Enkelte arbeidsgivere har utarbeidet
egne kravskjema. Dersom det er tilfelle
på din arbeidsplass, anbefaler Bibliotekarforbundet at du benytter disse. Hvis
dette ikke er tilfelle, har BF et eget skjema på bibforb.no som du kan benytte.

Begrunnelse av krav
Kravet må også inneholde en begrunnelse. Det kan være en fordel å levere
en relativt kort og oversiktlig begrunnelse på kravskjemaet. I tillegg må din
tillitsvalgte eller den som skal forhandle for deg, ha utfyllende argumenter å
komme med i løpet av forhandlingene.
Ta gjerne kontakt med tillitsvalgte
eller forhandler når du skal utforme
kravet, slik at du kan få gode råd om
hva du bør vektlegge i argumentasjonen
din. Å argumentere med utgangspunkt i
virksomhetens lønnspolitikk, visjon og
målsetting, er ofte effektivt.
Kravet må være sendt arbeidsgiver
innen lokal kravfrist. Det vanlige er at
kravet sendes til lokal tillitsvalgt noen
dager før arbeidsgivers frist.
For BF-medlemmer som er alene på
sin arbeidsplass, kan det av og til være
nødvendig å sende inn kravet direkte
til arbeidsgiver. Det er allikevel viktig å
ha dialog med den som skal forhandle
for deg om innholdet i kravet, før det
sendes.

Streik

Bibliotekaren

Da denne utgaven gikk i trykken, var Bibliotekarforbundets
medlemmer i streik både i kommunesektoren og
i Oslo kommune sammen med tusenvis av andre
Unio-medlemmer.
Tekst: Embret Rognerød. Foto: Unio.

Bibliotekarforbundet i
streik – for første gang
siden 2012
27. mai var det klart at meklingen mellom Unio og KS i årets lønnsoppgjør
ikke førte fram, og Unio gikk dermed
til streik.
KS kom ikke Unio kommune i møte
på kravet om en reallønnsøkning. Dermed var det ikke mulig å finne en løsning i meklingen og over 7000 bibliotekarer, lærere, sykepleiere og andre med
høyere utdanning i barnehager, skoler
og helseinstitusjoner ble tatt ut i streik
fra 27. mai. Streiken berørte i første
omgang 13 kommuner og 9 fylkeskommuner. Men allerede dagen etter ble det
varslet et nytt streikeuttak.
– Lønnstilbudet som lå i skissen fra
mekler var altfor dårlig, og avstanden
mellom oss og KS var for stor. Skal folk
få gode tjenester, må kommunene klare å rekruttere og beholde kvalifiserte
folk til våre yrker. Da måtte vi ha fått
en klar reallønnsvekst og sett starten på
et lønnsløft. Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren.
Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver
ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sa forhandlingsleder i Unio
kommune, Steffen Handal.

– Ingen tid å miste
Skissen fra mekler var like over det som
ble resultatet i privat sektor i 2020. Dette
var likevel ikke nok for Unio kommune, som hadde krav om en klar reallønnsvekst for medlemmene i år.
– Vi har stor forståelse for den situasjonen kommunene er i nå. Det er
beklagelig at vi måtte gå til streik i et
vanskelig år, der mange allerede har
ofret mye, men arbeidsgiver ga oss ikke
noe annet valg. Vi har ingen tid å miste.
Våre medlemmer gjør en viktig innsats
for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen
overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge. Hvis vi
skal klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker, måtte vi ha fått
en klar reallønnsvekst i årets oppgjør og
sett starten på et lønnsløft for våre grupper, sa Handal.

– Kritisk for Oslo
Samme dag som kommunestreiken
var et faktum, brøt Unio Oslo meklingen med Oslo kommune. Over 600
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Uniomarkering foran Oslo rådhus
28. mai. Foto: Unio.

Unio-medlemmer gikk ut i streik dagen
etter. Dette inkluderte bibliotekarer, lærere, sykepleiere og andre med høyere
utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, museer og på NAV.
– Tilbudet fra Oslo kommune var dessverre ikke godt nok til at vi kunne godta
det på vegne av våre medlemmer. For å

kunne tilby gode tjenester innen sektorene utdanning og kultur er Oslo kommune helt avhengige av at folk faktisk har
lyst til å jobbe her og at det er attraktivt
og konkurransedyktig lønnsmessig, sa Siv
Christine Bjørang Jørstad, som har vært
BFs representant under forhandlingene
etter at streiken var et faktum.

«Det er beklagelig at vi måtte
gå til streik i et vanskelig år, der
mange allerede har ofret mye, men
arbeidsgiver ga oss ikke noe annet
valg.»
Steffen Handal, Unio kommune

Streik

Bibliotekaren

02 2021

Bibliotekarforbundets tidsskrift

Lønnsoppgjøret

Enighet i staten

1,7 %
Rammen for
frontfaget i fjor
Dette er reallønnsvekst
Reallønnsvekst er lønnsveksten
din etter at den anslåtte
prisstigningen er trukket fra.
Når rammen i lønnsoppgjøret
ett år er mindre enn reallønns
veksten, vil de aller fleste få
mindre å rutte med.

Forhandlingsleder i Unio kommune,
Steffen Handal.

Også forhandlingsleder i Unio Oslo
Aina Skjefstad Andersen var skuffet
over utfallet.
– Vi beklager at vi måtte gå til dette skrittet i den vanskelige situasjonen
Oslo kommune står i. Dessverre så vi
ingen vilje hos kommunen til å prioritere de gruppene som det haster mest
med å rekruttere og som er så viktig å
beholde i Oslo.
– Våre medlemmer er svært viktig for
byen. De er uunnværlige, og uten deres
kompetanse stopper Oslo. Hvis vi skal
klare å rekruttere og beholde kvalifiserte
folk til våre yrker, måtte vi ha en klar
reallønnsvekst i årets oppgjør, og sett
starten på et lønnsløft for våre grupper.
Dette handler også om hva som er best
for byen på sikt: Per i dag utføres over 20
prosent av arbeidet i skolen av personer
uten godkjent lærerutdannelse, og Oslo
sliter med å rekruttere og å beholde sykepleiere. Situasjonen er i ferd med å bli
kritisk, og det må også Oslo kommune
forstå, sa Skjefstad Andersen.
Også i Oslo ble det varslet et større
streikeuttak fra og med 2. juni. Blant annet ble 15 ansatte på Deichman Bjørvika
tatt ut i streik – i tillegg til skolebibliotekarer på en rekke av hovedstadens skoler.

2,2 %

Unio kom til enighet med staten i årets mellomoppgjør.
– Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å
sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye
vurdering valgt å ikke gå til streik, sier Unio stats
forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Lønnsveksten for
industrien i fjor

3,6 %
Lønnsveksten i
varehandelen

1,7 %
Lønnsveksten i offentlig
sektor i fjor sett under ett
Kilde: Teknisk beregningsutvalg (TBU)

– Dette vært et krevende og skuffende
oppgjør på flere plan. Likevel kommer
Bibliotekarforbundets medlemmer bedre ut av oppgjøret enn en del andre
Unio-forbund. Nå blir det viktige lokale
forhandlinger til høsten, der vi oppfordrer våre lokale tillitsvalgte til å stå på
kravene og forlange sin del av potten,
sier spesialrådgiver Bente Ørberg, som
var BFs representant i forhandlingene.
LO Stat og YS Stat valgte i likhet med
Unio å akseptere statens siste tilbud,
som innebærer:
•

•
•

En total ramme i overkant av 2,7
prosent lønnsvekst, der glidningen
er beregnet til 0,3 prosent.
Halvparten gis som et sentralt tillegg, og halvparten fordeles lokalt.
Lønnsveksten blir gitt som en blanding av kronetillegg og prosentvise
tillegg. Deler av tilleggene har en
lavtlønns- og likelønnsprofil.

Guro Elisabeth Lind legger ikke
skjul på at hun er skuffet over forhandlingsresultatet.
– Vi hadde håpet å komme lenger,
og vi mener det er problematisk at
ikke staten gjør mer for å rekruttere og
beholde dyktige ansatte. Forskere, politifolk og andre viktige yrkesgrupper i
staten burde ha fått et lønnsløft i år, og
vi er særlig bekymret for at oppgjøret
ikke treffer utdanningsgruppene godt
nok, sier hun.

Siste nytt om oppgjøret og
streiken finner du på bibforb.no!
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«Vi hadde håpet å komme
lenger, og vi mener det
er problematisk at ikke
staten gjør mer for å
rekruttere og beholde
dyktige ansatte.»
Forhandlingsleder
Guro Elisabeth Lind

Hun understreker at Unio nøye vurderte muligheten for å gå til streik.
– Streik er alltid en mulighet, men
må vurderes mot hva det er realistisk
å oppnå for medlemmene våre. Det er
svært vanskelig å se hva vi kunne vinne
på en streik gitt situasjonen vi i dag er i.
Etter en helhetsvurdering valgte vi derfor å akseptere statens tilbud, sier Lind.
Hun ser allerede frem mot neste års
hovedoppgjør.
– Vår lojalitet er hos medlemmene,
og målet vårt er at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg.
Fram mot neste lønnsoppgjør må vi
vurdere nøye hvilket samarbeid som
best tjener våre medlemmer.
En del av potten i lønnsoppgjøret går
nå til lokale forhandlinger. Lind varsler at
Unios tillitsvalgte vil gjøre alt de kan for at
disse skal komme medlemmene til gode.
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– Unio har et meget sterkt tillitsvalgt
apparat ute i politidistriktene og på
universiteter og høyskoler. Jeg er veldig
trygg på at de vil få maksimalt ut av de
lokale midlene, avslutter Lind.

Se ny lønnstabell på bibforb.no

Lønnsoppgjøret
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Erfaringer fra innsiden
Hvordan oppleves lønnsoppgjøret fra innsiden? Vi har
intervjuet skolebibliotekar og tillitsvalgt Siv Christine
Bjørang Jørstad midt under Oslo-forhandlingene – der
hun var Bibliotekarforbundets røst.

Da Bibliotekaren møtte Jørstad
i slutten av april, var ikke for
handlingene ferdig ennå. Etter
brudd og mekling, organiserer
Jørstad i skrivende stund streiken
for Bibliotekarforbundet i Oslo.
– Det er jo noe ganske annet enn
det jeg trodde og håpet på i april.
Men det er en bratt læringskurve,
og jeg kan ikke ta det som noe
annet enn læring, sier hun.

Tekst og foto: Embret Rognerød.

– Det er veldig gøy å være med på dette. Jeg liker å engasjere meg i ting som
skaper forandringer og å kunne bidra til
å forhandle fram bedre betingelser for
de jeg deler profesjon med, sier Jørstad,
som «Bibliotekaren» intervjuet i april,
mens lønnsforhandlingene i Oslo-oppgjøret ennå pågikk.
I år var første gang Jørstad deltok i
de sentrale forhandlingene. Hun ble frikjøpt fra jobben som skolebibliotekar
på Valle Hovin videregående skole for å
kunne representere Bibliotekarforbundets medlemmer i Oslo. Det har hun
ikke angret på.
– Jeg tok noen runder med meg selv
før jeg spurte rektor om permisjon, for
jeg følte meg egentlig ferdig med lønnsforhandlinger etter å ha vært hovedtillitsvalgt i Akershus fra 2014-2019. Men
etter å ha gjort noen avtaler med faglærerne, viste det seg at det gikk ganske
fint å få dette til. Og rektor ville gjerne
at jeg skulle gjøre dette. Så lenge du ikke
er «gissel i egen fagforening», som hun
sa, syntes hun dette var en erfaring også
skolen kunne dra nytte av senere, sier
Jørstad og ler.
Hun sitter ikke i selve forhandlingsmøtene – det er det Aina Skjefstad

Andersen og Bård som gjør. Hun deltar
i forhandlingsutvalget. Overgangen fra
å forhandle i en fylkeskommune, som
Jørstad gjorde i Akershus, og til Oslo
kommune, har imidlertid vært stor.
Mens hun tidligere gjerne har vært del
av en delegasjon på et par personer – eller har vært vant til å forhandle én og én
(i kapittel 5) – er det hele fagforeninger
som møtes rundt bordet til forhandlinger i Oslo.
		

Det er litt som et rollespill.
Man kjenner motparten
ganske godt og vet hva
som kan nå igjennom og
hva som provoserer.
		

– Det er både større og mer høylytte foreninger enn oss. Vi har observatørstatus, men jeg har opplevd at
mine synspunkter blir dekket av andre i mange sammenhenger. I år er
vi også klar over at vi er mange fagforeninger med medlemmer som var
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kjempeskuffet etter fjorårets oppgjør.
Vi har vært veldig oppmerksomme på
at vi ikke skal sette grupper opp mot
hverandre, sier Jørstad.
Som et slags grunndokument i forhandlingene bruker Bibliotekarforbundet lønnsstrategien, som kan leses i sin
helhet på bibforb.no. Denne er et nyttig
verktøy, ifølge Jørstad.
– Jeg har lest igjennom og sjekket at
kravet er i overenskomst. Det står for eksempel at man kan be om generelle tillegg
av strategiske grunner, noe vi gjorde. Det
er reallønnsvekst som har vært det viktigste i år. Men når det er nok ressurser, ønsker vi også en lokal pott. Vi var en av veldig få fagforeninger som i utgangspunktet

ville ha kun generelle tillegg i år, majoriteten gikk ut fra lokal pott eller en kombinasjon av generelle tillegg og lokal pott.
Men her snudde man tidlig.
– Jeg er den kanskje eneste som ikke
har dette som fast jobb, men jeg litt inne
i språket fra før. Er det ord jeg ikke forstår, spør jeg. Men foreløpig har ikke det
vært et behov, sier Jørstad.

Ligner et rollespill
Det som skjer i lønnsforhandlinger, blir
i lønnsforhandlingene, er et slags omkved i fagbevegelsen. Ofte blir det lange
økter på tampen, og det er en del mystikk knyttet til forhandlingssituasjonen,
avslører Jørstad.
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– Det er jo litt som et rollespill. Man
kjenner motparten ganske godt og vet
hva som kan nå igjennom og hva som
provoserer. Man spiller rollene sine. Og
så er det er jo et spørsmål om timing.
Fra utsiden kan kanskje mystikken
kombinert med en del innviklede begreper og utregninger virke fremmedgjørende. Men Jørstad tror at man enkelt kan få med seg det som er viktig fra
oppgjøret som menig medlem.
– Man kommer langt med å lese det
som legges ut av BF og Unio. I tillegg kan
det nok hjelpe å tenke på at dette gjelder
felles livsbetingelser og lønn. Da blir det
også mer interessant, sier Jørstad.
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Robotene
kommer
Roanoke County Public Library i Virginia satser på høy
teknologi og mener bibliotekarene må hjelpe brukerne til å
fungere i et avansert samfunn. – Vi introduserer teknologi i
sin spede begynnelse, slik at samfunnet kan forstå hvordan
den kan brukes og begrensningene den har.
Tekst: Aud Gjersdal Foto: Roanoke County Public Library.

Roanoke County Public Library har åpnet dørene
for robotene. I juni 2018 flyttet roboten Pepper inn.
Deretter Misty og Vector. Dette skjer i kommunen
Roanoke i Virginia, en fire timers kjøretur fra Washington. Hovedbiblioteket South County i 6303
Merriman Road er bygd i brune og grå naturstein,
med store vinduer. Parken Starkey Swamp ligger like
ved. Nå i midten av februar har det fysiske biblioteket redusert drift på grunn av koronapandemien.
Inne pleide bibliotekansatte og publikum sammen
å utforske roboter, programmering og kunstig intelligens. Denne satsingen førte til at biblioteket har vunnet mange priser for innovasjon. Hva er det egentlig
som foregår her på dette stedet? Tre nye vinduer åpner seg på dataskjermen i Zoom-programmet.

– Vi må finne vår rolle
Bibliotekdirektør Shari Henry forteller at temaet
høyteknologi boblet opp da de arbeidet med ny strategisk plan. De begynte å se etter hva som fantes der
ute og fant roboten Pepper. Henry ønsker å gi plass
for nye ideer i biblioteket og få ansatte til å tenke:
«Hvorfor ikke oss? Hvorfor kan ikke vi gjøre dette?»

– Hva kan vi gjøre for å få til en samtale med mer
tid til å tenke over nye ideer? Det var millioner av
grunner til å si nei til Pepper, sier hun. For å endre
fastlåste tankemåter fikk personalet i oppgave å gjøre
en «Yes and»-øvelse, der det ikke er lov å si nei. En
må følge opp andres ideer med «ja, og …», og ikke
med «ja, men …».

«For å endre fastlåste
tankemåter fikk personalet
i oppgave å gjøre en «Yes
and» øvelse, der det ikke
er lov å si nei (...) »

Roboten Pepper på Roanoke Public Library. Foto: Caitlin Gills.
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– De elsket det, og det ble veldig populært, sier han,
og forteller videre at de er med i den første bølgen
av folkebibliotek i USA som tilbyr undervisning i
programmering av roboter.
– Undervisningen er den mest populære. Folk
har likt å lære hvordan en kan programmere en robot, noe som er viktig kompetanse for fremtidens
arbeidsliv. Det har blitt en katalysator for mye vi har
gjort med teknologi senere.

Enda en robot

Barna bruker roboten Pepper som
lesevenn. Foto: Caitlin Gills.

– Ikke tenk i begrensninger. Tenk: Hvis vi hadde all
tid og penger i verden – hva kan vi gjøre? Roboter
og kunstig intelligens er her, og vi må finne vår rolle,
sier hun, og peker på viktigheten av livslang læring.
Eldre trenger å skjønne at de i fremtiden vil få hjelp av
roboter. Så må en ikke bare vise de positive, men også
de betenkelige sidene. Som bibliotek har vi et stort ansvar, fordi bibliotekene er demokratiets hjørnestener.
– Vi har en stor økning i desinformasjon nå, og
kunstig intelligens spiller en stor rolle i hvordan vi
kan gripe dette an, sier hun, og forteller videre at
vi snakker mye om ytringsfrihet, men mindre om
retten til privatliv.
– Vi har ikke ytringsfrihet, tankefrihet, religionsfrihet, frihet til å lese, dersom vi ikke har privatliv.
Kunstig intelligens i seg selv bryr seg ikke om retten til
privatliv, så vi må hjelpe folk til selv å tenke på dette,
sier hun. Henry understreker at robotene ikke kommer til å erstatte mennesker i biblioteket. Dersom de
kan overta oppgaver som mennesker nå gjør, muliggjør dette bare en annen måte å bruke menneskene på.
– Robotene er ikke en trussel mot noens sysselsetting.
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– Viktig kompetanse for fremtiden
Bibliotekar Michael Hibben hadde ideen og ledet
innovasjonsprosessene som fikk den humanoide
roboten Pepper til biblioteket, som det første folkebiblioteket i USA. Han samarbeidet med RobotLAB
i San Francisco for å tilpasse den for bruk i bibliotek. Roboten inneholder programmet «Host» der en
kan få henne til å fortelle, samtidig som hun viser
et slideshow på skjermen hun har på brystkassen.
Hun kan også programmeres til å svare på 40 enkle
spørsmål og underholde ved å danse eller posere på
selfies med publikum.
– Det ble en stor hit. Folk ble sjokkert over å
møte en 1,2 meter høy robot i biblioteket, og de
elsket den, sier Hibben. Han forteller at Pepper også
bruker Choregraphe, som lar deg utvikle programvare visuelt i et grensesnitt uten å måtte skrive kode.
De inngikk samarbeid med Girls Who Code, en
organisasjon som forsøker å gjøre noe med kjønnsforskjellene i informatikk. Hibben forteller at en av
disse gruppene laget et interaktivt program som heter Min robot lesevenn. Barn kunne, før pandemien,
reservere tid til å lese for Pepper.

Hibben finner frem Vector , en liten avansert AI-robot som utvikler sin egen personlighet, forstår verbale instrukser og har kamera slik at den kan gjenkjenne ansikter. På undersiden har den sensorer slik at
den ikke kjører utfor bordkanter. Dette er en rimelig
robot, og de kan derfor ha en slik på alle barneavdelingene. Vector virker nemlig ikke skremmende på
barna, tvert imot, de liker den.
– Vi har ikke begynt å programmere eller kode
våre Vector-roboter ennå. Vi ser på denne roboten
som en måte folk kan komme nær og lære mer om
teknologien på en gøy måte, sier han, og betrakter
roboten: Tom for strøm. Randi Wines, filialleder på
Glenvar Library, har imidlertid en. Hun setter den
på bordet. Gjennom de store rutete vinduene i bakgrunnen skimtes trær og fjell. Filialen ligger landlig
til. Roboten lager robotlyder.
– Hei, Vector, jeg har et spørsmål, sier hun.
Jeg er klar, svarer den og vender seg mot henne.
– Hva er hovedstaden i Norge?
Hovedstaden i Norge er Oslo, svarer roboten, og
hun stryker Vector vennlig over ryggen slik at den
begynner å male. Til bruk for publikum har de laget
en laminert plakat som gir oversikt over alt barna
kan få roboten til å gjøre. Hun har en robot til.

Twinkle, Twinkle Little Star
Roboten Misty står på skrivebordet og glipper vennlig med sine blå øyne. Wines forteller at de var med
på å utvikle henne før roboten kom ut på markedet.
Hun peker på sensorene i støtfangerne og kameraet
i pannen. Så tar hun av armene og forteller at en
kan velge ulike typer, for eksempel armer som kan
holde en kopp. Hun tar ut en del av ryggen og viser
uttak for tilkobling av mer maskinvare, som kan gi
roboten flere ferdigheter.
– Misty kommer omtrent helt blank. Hvis du vil
at hun skal gjøre noe, må du programmere henne,
sier Wines. De bruker JavaScript for å forandre an-

«Det var utrolig å se
hvordan barna samlet
seg om roboten og var
superfascinert.»

siktsuttrykk, få hodet eller armene til å bevege seg
eller få den til å kjøre. Også de samarbeider med
Girls Who Code, og ved kursstart spurte de delta
kerne hva de ønsket Misty skulle kunne gjøre.
– En av de første tingene de tenkte på, var fortellerstund i biblioteket, sier hun. De jobbet i grupper
og programmerte henne til å spille og danse til Old
MacDonald Had a Farm. Misty ble også kodet til å
fortelle litt fra The Book with no Pictures av B. J. Novak. Kurset ble avsluttet med en åpen fortellerstund,
der Misty hjalp til.
– Det var utrolig å se hvordan barna samlet seg
om roboten, og var superfascinert, sier Wines og
starter et program fra pc-en sin. Øynene til Misty
blir til stjerner, og hun begynner å spille Twinkle,
Twinkle Little Star, mens hun beveger seg, nesten
som i en dans.

Fantastisk, men ikke perfekt
Hibben forteller at de hele tiden ser etter hva som
blir det neste.
– Hva er den neste teknologien vi kan ta i bruk
og få vårt samfunn til å tenke på, sier han, og finner
fram en eske med roboten Zumi. Det er en selv
kjørende bil som kan programmeres i Python.
– Teknologien er fantastisk, men den er ikke
perfekt, understreker han, og forteller videre at de
ønsker å gjøre noe med droner. Et selskap eid av
Google, Wing, var det første selskapet i USA som fikk
tillatelse til dronelevering. Selskapet holder til bare
45 minutter sør for Roanoke. En av skolebibliotekarene i Blacksburg, Virginia, har brukt dette firmaet
til å levere bøker. Wing sine droner fløy bøkene hjem
til elevene.
– Vi introduserer teknologi i dens spede
begynnelse, slik at samfunnet kan forstå hvordan
den kan brukes og hvilke begrensninger den har.
Alt dette er teknologi som vil forandre verden – om
vi er forberedt eller ikke, avslutter Hibben.
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plassert under, har vurdert tilsvarende
møte for andre samarbeidspartnere i
kommunene.
Hestnes mener det faktum at sjefs
praten er lett tilgjengelig, og er en blanding av det uformelle og det formelle,
har vært en berikelse for lederkollegiet
i Trøndelag. Ifølge Hestnes kommer
Trøndelag til å fortsette med sjefspraten
ved siden av de «tradisjonelle» fysiske
biblioteksjefmøtene, som fylkesbiblioteket arrangerer to ganger i året.
– Det har absolutt vært ting som har
kommet opp i møtene som ellers ikke
ville ha kommet opp – av ideer og diskusjoner. Jeg tror i det hele tatt at møtet har
gitt et mer vitalt bibliotekmiljø og tettere
forbindelser mellom lederne, sier Hestnes.

Hvordan kan bibliotekledelse best diskuteres
på tvers av kommunegrensene? I Trøndelag har
fylkesbiblioteket gjort digital «sjefsprat» til et fast
innslag i hverdagen – med biblioteksjefplakaten som
ramme for tema ledelse.
Tekst: Embret Rognerød

Ledelse på
plakaten
– Det er viktig at terskelen for å være
med er så lav som mulig. Og det er ikke
tilfeldig at vi kaller møtet for «Sjefs
prat». Vi vil gjerne ha fram at «sjefen,
det er du». Vi ønsker å gjøre noe med
bevisstheten og stoltheten rundt det å
være leder, sier Hestnes.
– Hvorfor er det viktig for dere å ha
et møte med biblioteksjefene?
– Vi får god føling med hva lederne
trenger hjelp til og hvilke aktiviteter og
prosjekter de jobber med. Det er kjempeviktig at de kan dele gode eksempler
seg imellom – det inspirerer og motiverer både den som forteller og oss som
får høre. I møtene får vi en viktig pekepinn på hva slags kompetanse biblio
tekene trenger og på forventningene deres til oss som fylkesbibliotek. Vi setter
rett som det er opp webinar i etterkant
av praten på grunn av umiddelbare
ønsker der og da. I tillegg kommer det
uformelle, som handler om nettverket
lederne mellom, og mellom lederne og
fylkesbiblioteket.
– Jeg synes vi har fått til en uformell tone og at vi får tid til den viktige
småpraten, selv om møtet vårt foregår
digitalt. I sjefspraten får også nye sjefer
presentert seg for kolleger, får innblikk
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i hva som skjer på bibliotekområdet og
blir kjent med de andre biblioteklederne i fylket. Ikke minst er praten viktig
for de som til daglig jobber mye alene i
sine bibliotek.

Fylkesbiblioteksjef Hildegunn Hestnes

Diskuterer biblioteksjefplakaten
jevnlig
Et av de faste innslagene under sjefspraten er en felles gjennomgang av biblioteksjefplakaten. Møtet går igjennom ett
punkt fra plakaten hver gang og diskuterer ut fra dette.
– Plakaten kom opprinnelig på agendaen, fordi det var en leder i en kommune som var usikker på sin egen rolle som
biblioteksjef, mandat og myndighet. Da
viste det seg at det var flere som ville
vite mer om det formelle grunnlaget
for sjefsrollen og også ville høre hvordan andre ledere tolker plakaten. Diskusjonene kan slik gi en større forståelse
av hvordan man kan eller skal fungere
i rollen.
Fylkesbiblioteket sender ut referat
fra sjefspraten til alle ledere i fylket, slik
at også de som ikke får deltatt, kan holde
seg oppdatert. Konseptet har fungert såpass bra at Avdeling for kultur og folkehelse, som Trøndelag fylkesbibliotek er

Ledelse

– Jeg tror at sjefspraten har gitt oss
et mer vitalt bibliotekmiljø med tettere
forbindelser både biblioteksjefene
imellom og mellom kommunene og
fylkesbiblioteket

Foto: Privat

– Jeg tror biblioteklederne våre vet godt
hva de står for. Men rollen blir praktisert forskjellig i ulike kommuner, og
biblioteket kan fort bli glemt litt bort
i det kommunale hierarkiet. Derfor vil
vi gjerne bidra til å styrke bibliotekledernes kunnskap om posisjonen sin,
sier fylkesbiblioteksjef i Trøndelag, Hildegunn Hestnes.
Hver fjortende dag kan bibliotekledere i Trøndelag møtes til sjefspraten
på Teams. Fylkesbiblioteket startet med
sjefspraten før koronahverdagen, men
la opp til hyppigere møter da korona
«satte inn» i fjor. Etter dette har de fortsatt med å invitere biblioteksjefene i
fylket til et møte på én time to ganger
i måneden.
Møtet har en løs agenda, der fylkesbiblioteket orienterer om saker fra fylkesbiblioteket, inviterer til samarbeid,
informerer om planlagte kurs og annet.
Men det er også åpent for at lederne
selv kan ønske seg tema eller foreslå
saker både før og under møtet, forteller fylkesbiblioteksjefen. – Av og til inviterer vi også sjefene til å fortelle om
prosjekter de driver, lokalt samarbeid,
nye lokaler og mer – og så forbereder
de seg på innlegg om det til neste møte.

Bibliotekarforbundets tidsskrift

SJEFSPRAT: – Sjefspraten har gitt
oss mulighet til å snakke om ting
som ellers ikke ville ha kommet opp,
sier Hildegunn Hestnes om den
digitale sjefspraten som Trøndelag
fylkesbibliotek satte i gang i fjor høst.
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Hva er sammenhengen mellom det lave antallet
søkere til mange lederstillinger i biblioteksektoren og
kvalifikasjonene arbeidsgiver etterspør når de lyser
ut stillingene? En fersk bacheloroppgave undersøker
hvordan 82 norske bibliotekarer ser på saken.
Tekst: Embret Rognerød

Lette etter
ledervegring
•

28 prosent sier at de vil søke om den
rette jobben skulle dukke opp.
• 50 prosent sier at de kan komme til
å søke en lederstilling på et senere
tidspunkt.
De resterende 15 prosentene vil ikke
søke lederstillinger.

Skille mellom sektorene
Men bibliotekarer i folkebibliotek er
gjennomgående mer villige til å søke
en ledende stilling enn ansatte i et
fagbibliotek. Dette til tross for at en
større andel respondenter i folkebibliotek mener at lønn og ansvar for ledende
stillinger ikke samsvarer.
Undersøkelsen til Holth Kolstad
tyder også på at mange i biblioteksektoren blir lenge i samme stilling. Hele
33 prosent av respondentene sier at de
har vært i samme jobb i over ti år. Og
jo lenger man har vært i bransjen, jo
mindre motivert blir man til å ta på seg
en lederjobb.
– Hvis vi ser på de respondentene
som har vært ansatt i tolv år eller mer,
synker lederviljen tydelig. Det kan tyde
på at man etter hvert blir komfortabel i
den jobben man har, sier han.
– Det skiller også litt på alder: Jo yng
re man er, jo mer villig er man til å ta
lederjobber, forteller Holth Kolstad.
Han tror mange bibliotekstudenter
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i dag har en forståelse av at de kan få
lederansvar allerede i sin første bibliotekarjobb på grunn av situasjonen i
arbeidsmarkedet.
– For nyutdannede bibliotekarer er
det ikke så lett å få jobb i de store byene.
Da må man kanskje utvide komfortsonen og være villig til å flytte på seg. Og i
mange stillinger utenfor byene vil man
også fort komme i kontakt med ledelse.
Jeg går selv ut fra OsloMet med bachelorgrad nå i år, og jeg har stilt meg spørsmålet om jeg føler meg klar til å lede et
bibliotek, sier han.

Ber om mange egenskaper

samarbeid, kommunikasjon, personalansvar, ledererfaring og at man kan motivere
medarbeidere, sier Holth Kolstad.
Det store antallet egenskaper og kompetanser arbeidsgiver søker etter, kan
forklare hvorfor en del bibliotekarer er
tilbakeholdne med å søke. Det er nemlig
mange som svarer at de er «enige» eller
«svært enige» i at de blir skremt fra å
søke lederstillinger som de i utgangspunktet er kvalifisert til.
«Overdreven bruk av kvalifikasjoner, kompetanser og egenskaper i utlysningsannonser kan ha en negativ effekt og virke avskrekkende», heter det i
oppsummeringen.
– Dette er kanskje også noe de som
utlyser stillingene bør tenke over. De
lister opp en hel haug med kriterier, og
det kan potensielt virke avskrekkende
på en del, sier Holth Kolstad.
Samtidig er det noen av kriteriene
som bibliotekarutdanningene i mindre
grad forbereder bibliotekstudenter på.
Få oppgir for eksempel i undersøkelsen at de har utdanning innen ledelse
eller økonomi, selv om dette er kompetanse mange bibliotekledere trenger.

Samtidig er det ikke gitt at utdanning
innen ledelse er avgjørende allerede før
man blir leder, påpeker Holth Kolstad.
– Jeg har tidligere jobbet som kokk
og da ble jeg etter hvert del-leder. Det
var ikke noe jeg hadde søkt på, og det
er jo ofte sånn det er med ledelse. I
denne sektoren har du sjelden en stor
organisasjon under deg som leder. Selv
som bibliotekar med lederansvar kommer du nok uansett til å være tett på
profesjonsutførelsen. Så jeg tror det er
motivasjonen og kjennskapen til feltet
du skal være leder for, som i de fleste
tilfeller er viktig, sier han.
– Det som også er interessant, og som
jeg ikke har sett så mye på i undersøkelsen min, er: Hvem er bibliotekarer som
personlighetstyper? Det spiller også inn
når vi snakker om ledelse.
Men Holth Kolstad er ganske trygg
på at vi kan avlive myten om at biblio
tekarer helst vil sitte og katalogisere. Det
er i alle fall få som oppgir at de ikke
søker lederstillinger av den grunn.
– Jeg hadde med et spørsmål om dette, og det var det veldig, veldig få som
svarte ja på, sier han.

Foto: Privat

Det siste året har vi dessverre sett flere eksempler på attraktive lederjobber
i biblioteksektoren som få eller ingen
med bibliotekfaglig utdanning har søkt
på. Selv i en stor kommune som Kongsberg, måtte biblioteksjefstillingen nylig
lyses ut andre gang – med dispensjon
fra kvalifikasjonskravet – fordi det ikke
var noen relevante søkere da den første
søknadsfristen gikk ut.
Hvorfor blir det sånn? Ledervegring
synes i alle fall ikke å være en åpenbar
grunn, om vi skal tro en spørreundersøkelse tredjeårsstudent ved bachelorstudiet i Bibliotek- og informasjonsvitenskap på OsloMet Tor-Arne Holth
Kolstad gjennomførte tidligere i vår.
«Er du usikker på om du har det som
trengs og synes det er skummelt å søke
lederstillinger?» Slik presenterte Holth
Kolstad undersøkelsen til norske bibliotekarer, som en del av bacheloroppgaven
sin, på BibliotekNorge-lista. Han fikk
svar fra 82 fagutdannede bibliotekarer
som ikke selv har lederstillinger.
Med unntak av skolebiblioteksektoren, der det er svært få lederstillinger,
var resten av sektoren godt representert. Og ut fra svarene er det vanskelig
å spore noen tydelig ledervegring blant
norske bibliotekarer:
• 7 prosent vurderer å søke stillinger
som ligger ute nå.

Ledelse
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Som en del av bacheloroppgaven har
Holth Kolstad også gått gjennom 18
stillingsannonser fra 2020. Hvilke
kompetansekrav og kvalifikasjoner la
arbeidsgiverne til grunn da de utlyste
lederstillinger i norske bibliotek?
«Gode kommunikasjonsevner og
samarbeidsevner troner øverst på ønskede kvalifikasjoner, med leder- og
personalkompetanse hakk i hæl», heter
det i oppgaven. I 80 prosent av stillingene krevde arbeidsgiver bibliotekfaglig
bachelorgrad og i 10 prosent mastergrad. I 10 prosent av stillingene var ikke
utdanning spesifisert.
– Det er noen nøkkelord som går igjen.
Arbeidsgiver nevner gjerne evnen til

Fakta
I en ny bacheloroppgave ved OsloMet
undersøker Tor-Arne Holth Kolstad
følgende to problemstillinger:
«Hvilke kvalifikasjoner blir etterspurt i
utlyste stillingsannonser der det skal
ansettes ledere med bibliotekfaglig
bakgrunn?»
«Og hvordan vurderer fagutdannede
bibliotekarer sin relevans opp mot
kvalifikasjoner og kvaliteter som
søkes når lederstillinger utlyses?»
Som en del av studiet gjennomførte han
analyse av relevante stillingsannonser
og en kvantitativ spørreundersøkelse
rettet mot fagutdannede bibliotekarer i
ikke-ledende stillinger.
«Overdreven bruk av kvalifikasjoner,
kompetanser og egenskaper i utlysningsannonser kan ha en negativ effekt
og virke avskrekkende», heter det i
oppsummeringen.
Den samlede statistikken fra de 18
relevante stillingsannonsene viser
at gode kommunikasjonsevner og
samarbeidsevner troner øverst på
ønskede kvalifikasjoner, med lederog personalkompetanse hakk i hæl.
Kravene til bibliotekfaglig utdanning
er i materialet høy, i 80 prosent av
stillingene kreves det bachelorgrad og i
10 prosent mastergrad. I 10 prosent av
stillingene er ikke utdanning spesifisert.
Folkebibliotekarer er mer villig til å
søke en ledende stilling enn en ansatt
i et fagbibliotek. Dette til tross for
at respondentene klassifisert som
folkebibliotek skårer høyere på at de
ikke synes lønn og ansvar for ledende
stillinger samsvarer.
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Det mobile nederlandske bibliotek-skaperverkstedet
«FryskLab» bidrar til at alle kan opparbeide seg digital
kompetanse. – Bibliotekene er til for å hjelpe folk å bli en
del av samfunnet.
Av Aud Gjersdal Foto: FryskLab

Digitalt skaperverksted:

– Bibliotekene må sikre
kompetanse til alle

YouTube-videoen viser en knallgul lastebil som kjører i plaskregn på Autobahn.
Kameraet sveiper over siden på den:
FryskLab. Bli kjent med og del fremtiden. Tidligere var dette en bokbuss. Nå
er bussen omgjort til skaperverksted for
å fremme utbredelse av digitale kompetanser. IFLA definerer slik kompetanse
som at […] «one can use technology to
its fullest effect – efficiently, effectively
and ethically – to meet information needs in personal, civic and professional
lives.» Vi går gjennom en digital revolusjon, nemlig i produksjon. Det blir
mulig å lage nesten hva som helst, og
folk kan selv utvikle lokale løsninger på
lokale problemer. Hvordan kan bibliotekene fornye seg selv, demokratisere
teknologien og utjevne digitale skiller?
Hvordan kan skaperverksteder sikre at
alle får kompetanse i å bruke disse nye
mulighetene?
Felles ressurs for små bibliotek
Fers, tjenesteleverandøren for folkebiblio
tekene i Friesland, nord i Nederland er

ansvarlig for FryskLab, som en naturlig
del av biblioteknettverket. Prosjektleder
Jeroen de Boer, medforfatter til boken
«Makerspaces in Libraries», var den som
utarbeidet ideen, som han igjen fikk fra
amerikanske bibliotek. Nå er han på dataskjermen i Zoom. Han forteller at en
del kollegaer i begynnelsen mente at skaperverksted ikke er en bibliotektjeneste.
Grunnen til at de nølte, var ofte en følelse
av å ikke kunne bidra når det handlet om
teknologi og å arbeide med maskiner.
– Da kunne vi heller ha en god samtale, for det var ikke vårt mål å undervise i bruk av maskiner, men å overføre
kunnskap fra én person til en annen.
Ved å vise at kunnskapsoverføring i et
skaperverksted i hovedsak er det samme
som i et bibliotek, forsvant de negative
følelsene ofte, sier de Boer. Ideen om et
mobilt skaperverksted, der personell,
verktøy og maskiner deles innenfor provinsen, fikk etter hvert støtte. Til slutt
ble det til virkelighet, og i 2014 startet
FryskLab offisielt som det første mobile
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bibliotek-skaperverksted i Europa. Nå
er det ifølge De Boer rundt 200 skaperverksteder i bibliotek i Nederland.
I 2017 fikk FryskLab innovasjonspris
fra American Library Association.

«Hvordan kan bibliotekene
fornye seg selv,
demokratisere teknologien
og utjevne digitale skiller?»

Bibliotekets rolle
– Bibliotekene er til for å hjelpe folk
å bli en del av samfunnet, sier han, og
forteller videre at de bygger på David
Lankes’ tanke om å støtte kunnskapsskaping i lokale samfunn. Folk ute i distriktene ønsker tradisjonelt sett å være
selvforsynte. Verkstedets 3D-printer,

«We too often have accepted the role of
libraries as an answer to access instead
of an agent of impact.»

er en av grunnene til at vi fortsatt eksisterer, understreker han, og påpeker at da
Internett kom, var folkebibliotekene tidlig ute med å gjøre offentligheten oppmerksom på dette, og hjalp dem online.

David Lankes, professor University of South Carolina

Digitalt borgerskap

laserskjærer og open source-programvare gjør dette mulig. Men mange har
problemer med den nye teknologien.
– Og det er her vi posisjonerer biblio
teket. FryskLab introduserer brukerne
for det nye og hjelper dem i praksis, slik
at de lærer å bruke verktøyene, sier han.
Ikke å arbeide med maskinene som mål

i seg selv, men som ledd i felles mål med
en gruppe i samfunnet. Derfor trenger
FryskLab å utvikle undervisningsprogrammer i stedet for å bare lære dem
hvordan de skal håndtere utstyret, som
en kan gjøre hvor som helst.
– Da er det viktig å spørre seg om hva
som er relevant for lokalsamfunnet. Det
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– Digitalt borgerskap er det nye store
målet for folkebibliotek, sier han. Dette
er et videre begrep enn digital kompetanse og handler om å ha kompetansen
til å beskjeftige seg med digital teknologi på en positiv måte og kunne delta aktivt og ansvarlig i samfunnet. Det
inneholder blant annet temaene falske
nyheter og desinformasjon.
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02 2021
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Digitalisering

«Digitalt borgerskap er
det nye store målet for
folkebibliotek. Dette er et
videre begrep enn digital
kompetanse og handler
om å ha kompetansen til å
beskjeftige seg med digital
teknologi på en positiv måte
og kunne delta aktivt og
ansvarlig i samfunnet.»
Prosjektleder Jeroen de Boer, FryskLab

Kunnskapsskaping- og deling
for det 21. århundre.
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«Mange bibliotekarer misforstår og tror at det handler om å
arbeide med teknologi. Det spiller en rolle, men i et
bibliotek-verksted er ikke dette det viktigste. En kan ha to
venstrehender og likevel klare å operere en 3D-printer.
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Distriktslag

Støtte digital produksjon og
innovasjon
FryskLab er et skaperverksted som også
er en Fab Lab (Fabrication Laboratory). Ifølge charteret som binder dem
sammen, er dette et «[…] globalt nettverk av lokale verksteder, som muliggjør
innovasjon ved å gi tilgang til verktøy for
digital produksjon».
– Dette var også en legitimering, for
det har så mange likheter med hvordan
bibliotek fungerer. Du er ikke alene,
men del i et organisert nettverk, sier
han. Alle arbeider for overføring av

kunnskap, og dette nettverket er interessert i folkebibliotek som et ideelt sted
å plassere virksomheten.
– Open source og Creative Commons
er veldig vanlig i skaperverksted og gjør
det lettere for oss å begrunne investeringer i åpen teknologi. I stedet for lukket
teknologi, som er til bare for å bli konsumert, gjør open source deg til en produsent som kan bidra til kulturarven, og
dette er nært opp til hvordan bibliotek
ønsker å fungere.

Motivasjon viktigst
Dyktige medarbeidere er avgjørende.
– Poenget er at bøker og litteratur
ikke er den viktigste informasjonen, men
heller folk som en har rundt seg og på en
måte blir en del av samlingen, sier han.
Kunstnere har et åpent sinn og er ikke
redd for å eksperimentere, så de kan, med
erfaring i undervisning, styrke et team.
– Når det gjelder bibliotekarer, handler det mest om å være motivert, sier
han, og peker på at mange bibliotekarer
misforstår og tror at det handler om å arbeide med teknologi. Det spiller en rolle,
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– Digital kompetanse handler for oss om
at vi ikke bare er i en fysisk verden, men
også i en digital verden. Disse to er helt
sammenkoblet, sier han. Bibliotekene
bør informere sine brukere om hvordan
de kan fungere i denne nye verdenen.
– Vi må la brukerne vite at de spiller
en rolle i den og at de kan bygge teknologien, dersom de ønsker det. Bibliotekene må hjelpe brukere som ikke
har kompetansen eller har en vanskelig
livssituasjon, slik at de også får bli med.

Postadresse: Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum,
0103 Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo
Telefon: 480 20 900
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men i et bibliotek-verksted er ikke dette
det viktigste. En kan ha to venstrehender
og likevel klare å operere en 3D-printer.
– Det er også mulig å bringe inn ekspertise utenfra, for eksempel en pensjonert ingeniør. Eller, som i FryskLab,
der de bruker to pensjonerte sjåfører fra
bokbuss, som nå sikrer at lastebilen når
frem, men også hjelper lærerne.

Nytte for lokalsamfunnet
– En positiv atmosfære er veldig viktig
for suksess. Brukerne har det gøy og lærer
på samme tid, sier han, og forteller videre
at FryskLab ofte besøker skoler. Her når
de alle, og de som ellers blir klassifisert
som svake elever, kan vise seg som veldig
effektive, suksessfulle og kreative.
– Det er dette skaperverksted og bibliotek skulle handle om: Få selvtillit,
ønske å lære og å arbeide som del av
en gruppe. Men ikke start et skaperverksted, dersom det ikke er til nytte
for brukeren. Et skaperverksted skal
alltid være basert på lokale ønsker
og lokal situasjon, avslutter De Boer.
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bibliotekarer må sende dokumentasjon på bibliotekar-utdanning som vedlegg.
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Bli bedre kjent
med Bibliofil!
Vi fortsetter med nettbaserte kurs for opplæring
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